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Nyhedsbrev  Marts 2016 

Møde i april 

 

 

Tirsdag den 26. april 2016 kl. 16:00 – 22:00. 

 
”ABRAHAMS BØRN” 

Foredrag – spisning - teaterforestilling 

 

Tilmelding på finn.ellen.62@gmail.com   Ledsager er velkommen 

Program: 
 

16.00: Foredrag om teaterforestillingen ”ABRAHAMS BØRN” v/ Kirsten Dahl. 

DM’s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal Aarhus C. 

Kirsten Dahl er kandidat fra Dramaturgi med Hans Rønne som speciale. Hun er teateranmelder ved Aarhus 

Stiftstidende.  

 

18.00: Spisning ved KJ Minh, vietnamesisk restaurant. 

Ny Banegårdsgade 53 stuen, Aarhus C. DM betaler for maden. 

Der er bestilt bord til alle, der vil med i teateret (20 personer). Der er to retter. Første ret er: To små 

forårsruller, tre sushi og en mini rulle. Ved anden ret kan der vælges mellem Kylling i pandekage. Kylling i 

karry eller Lammeskank i hot sauce. Giv Ellen besked om dit ønske til anden ret.     

 

20.30: Forestillingen ”ABRAHAMS BØRN” v/ Hans Rønne. Skuespiller, dramatiker og instruktør.  

Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, Aarhus C.  

Pris for billet er 145 kr. som betales til Ellen. Kontonummer opgives ved tilmeldingen.  

Teaterforestillingen ABRAHAMS BØRN er en rejseforestilling om tro, tvivl og religioner i dialog med 

guderne. Både jøder, kristne og muslimer gør krav på Abraham som deres stamfar, og repræsentanter fra de 

tre trosretninger har utallige gange ligget i strid med hinanden. Men er det i virkeligheden ikke den samme 

historie fortalt på tre forskellige måder? 

 

I ABRAHAMS BØRN gennemgås de tre religioners ligheder, forskelle og drømme. Med en blanding af 

personlige erindringer, historiske fakta og hellige tekster tager Hans Rønne os med på en tankevækkende 

rejse i de tre store monoteistiske religioner. I den ene hånd har han den norske dramatiker Svein Tindbergs 

prisvindende tekst og i den anden personlige oplevelser fra en skelsættende rejse til Mellemøsten.  

 

ABRAHAMS BØRN er et dristigt forsøg på at bygge bro mellem religionerne og skildre det fælles 

udspring, som ikke tildeles meget plads i dagens polariserede religionsdebat. I denne modige performance-

lecture skræller Hans Rønne lag af de tre religioner og revitaliserer de årtusinder gamle tekster i en 

underholdende og tankevækkende symbiose. For hvor meget ved vi egentlig om islam eller jødedommen? 

ABRAHAMS BØRN går i kødet på forskellene men er også en fortælling om tre religioner, som har smittet 

og beriget hinanden – kulturelt, åndeligt og intellektuelt.  

 
Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 86 21 12 33 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er den 19. maj kl. 14.00. Foredrag med Helmuth Nyborg:  

Intelligens, køn, race og migration: En giftig cocktail for moderne universiteter.  
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